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Basın Açıklaması: Fellüce Katliamı 

 

Katliamı Durduralım! 
 

Uluslar arası hukukun hiçe sayılarak Irak’ın işgal edilmesi dünyayı güvensiz hale getirdi. Ya-

şanan büyük acıların sonrasında kaleme alınan uluslararası metinlere ve insanlığın barışa, 

hukuka ve adalete sürekli çağrı yapmasına rağmen bu çirkin işgal süreci tüm insanlık için 

tehlikeli bir biçimde devam etmektedir.  

ABD seçimlerinin sonrasında hızlanan saldırılar şimdi de Felluce’de katliama dönüştü. Sürek-

li havadan ve karadan bombalanan Felluce’de genç-yaşlı, kadın-çocuk gözetilmeksizin siviller 

katlediliyor.  

Son olarak görsel ve yazılı medyaya yansıyan haberlere göre  ABD askerleri hastanelere kapı-

ları kırarak girip hastane görevlilerine terörist muamelesi yapmıştır. Hastane görevlilerini ke-

lepçeleyen işgalci askerler, hastaları yataklarından sürükleyip yerlere yatırarak tekmelemiş-

lerdir.  Dünyanın gözü önünde ve tüm insanlık onuruna karşı işlenen bu cinayetler ve bu cina-

yetlere seyirci kalmak ne uluslar arası hukuka ne savaş hukukuna ne de insanlık vicdanına 

sığmamaktadır.  

Uluslararası kamuoyunu, uluslar arası kuruluşları, insan hakları örgütlerini ve diğer tüm sivil 

kuruluşları, kamu görevlilerini ve siyasileri; kendilerinden umudumuzu kesmeden önce bir 

kere daha duyarlı davranmaya ve katliamların önlenmesi için göreve ve dayanışmaya davet 

ediyoruz. Şu anda ellerimizde tuttuğumuz resimler yerli ve yabancı basından derlediğimiz 

resimlerdir. İşgale ve katliama dikkat çekmeyen, haber yapmayan basınımızı da duyarlı olma-

ya ve insanlık onuruna karşı girişilen bu katliamı insanlığa iletmeye çağırıyoruz. 

Felluce’ye başlatılan saldırıya karşı tüm dünya Iraklılara destek olmak amacıyla sokaklarda-

dır. Dünyanın birçok ülkesinde eylem çağrıları var. Dün akşam İngiltere’de 22 şehirde protes-

to gösterileri yapıldı ve İngiltere askerlerinin Irak’tan geri çekilmesi istendi. Helsinki’de dün 

akşam gösteri yapıldı. Amerika Birleşik Devletlerinde Perşembe’den Pazar’a kadar pek çok 

şehirde protesto gösterileri örgütleniyor. Fransa 21 Kasım’da büyük protesto örgütlüyor. Yu-
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nanistan Salı akşamı Amerikan Büyükelçiliği önünde eyleme çağırıyor. Türkiye’de ise Küre-

sel Barış ve Adalet Koalisyonu bu gün saat.19:30’da Galatasaray’da basın açıklaması yapa-

caktır. 

Herkesi dünya çapındaki bu protesto gösterilerine güç vermeye çağırıyoruz. 
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